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Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE  
2016 – 2019 

Program priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata: 
Ime programa: PRIPRAVE ZA VILIČARISTE 
 
Trajanje programa: 20 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina: zaposleni v predelovalnih, obrtnih in storitvenih dejavnostih, ki so nižje 
izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, 
starejših od 45 let, ki za svoje delo potrebujejo funkcionalna znanja za ravnanje z viličarji.  
 
Cilji programa: je razvijanje in krepitev poklicne kompetence upravljanja z viličarjem. Ključni 
element, ki ga želimo s programom doseči je usposobiti udeležence, da znajo varno in 
ustrezno opravljati delo z viličarji. 
 
Vsebine programa: 
Teoretični del 
1. opis viličarjev: splošno o viličarjih, pogonski mehanizem pri viličarjih z notranjim 

izgorevanjem oziroma elektroviličarjih, zavorni in krmilni mehanizem, hidravlika in 
dvigalni mehanizem pri čelnih viličarjih. 

2. vzdrževanje viličarjev: splošni del, posebnosti dizelskih in baterijskih viličarjev, 
vzdrževanje ročnih viličarjev in dodatnih hidravličnih priključkov. 

3. notranji transport: pregled razvoja transporta, delitev transportnih naprav, transportne 
priprave za navezovanje, obešanje in prenašanje, talna in nadtalna transportna sredstva, 
stabilnost in diagram nosilnosti in obremenitve viličarjev, tehnični podatki o viličarjih, 
varen in ekonomičen transport, splošna pravila za delo z viličarji, paletizacija, 
organizacija transporta. 

4. prometni predpisi: varnostni predpisi, transportne poti in organizacija notranjega 
transporta, prevažanje tovora, omejitev prometa z delovnimi stroji, vožnja viličarjev v 
cestnem prometu, pravica do upravljanja z viličarjem in posebni varnostni ukrepi, 
dolžnost ob prometni nezgodi ali ob nezgodi v notranjem transportu, kazniva dejanja in 
cestno prometni prekrški. 

5. varstvo pri delu: namen in cilj varstva pri delu, dolžnosti delodajalca in delavcev, 
nevarnost pri delu z viličarji, delo z viličarji po veljavnih predpisih, varno ravnanje z 
viličarji. 
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Praktični del 
1. vožnja in uporaba viličarja: 

 demonstracija ukazov, 

 vožnja naprej in nazaj, 

 obračanje vozila, 

 prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila, 

 dvig, spust, nagib vilic, 

 vsi manevri z obremenjenim viličarjem, 

 vožnja obremenjenega viličarja mimo različnih ovir, ki se pojavljajo v praksi, 

 spretnostna vožnja. 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 

 razvijajo spretnosti upravljanja s plinskim, motornim ali električnim viličarjem, 

 upoštevajo interne in prometne predpise pri delu z viličarjem, 

 opravljajo premike blaga z uporabo viličarja, 

 racionalno rabijo energijo, material in čas, 

 varujejo zdravje in okolje. 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih in/ali v 
organizacijah, iz katerih bodo udeleženci programa. Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat 
tedensko po največ 4 pedagoške ure, predvidoma v popoldanskem času, po predhodnem 
dogovoru z delodajalci deloma tudi  v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


